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Rok te,mtł }erzy Jedlicki był uczonym wielkiej mia,

,, ., ,l^|ł ̂ . 
Zm? ł Jeuy Jedlic1,1. ry. Każdy jego opublikowany tekst kaiJy

wyDlL1,1y warszawskt htrtoryk wygłoszony wyklad, każda myśl ,rr.on,
lyyin kula, napisał ksiqżkę, w'p-rzestrzeń debaty publicznej miała istol
Ktota uzmy>fawa, 1ak wielk3 ne znaczenie, była warra przemyślenia, za-

stratę pollios,ła chęcała do reflekji. Był naukowcem wfąt-
polska nauka. kowo czułym n. probl.rny ,połr,rn., ni.

tyiko te zprzeszłości. Dlatego parniętany
jest jako aktywny obytłatel: opozycjonista,
krytyk faszyzującej prawicy, obrońca wol-
ności i ideałów demokracji. Jego biografia
z pewnością należy do najciekawszychży-
ciorysów polskich hunranistów xx wieku.
Urodził się w r93o roku w Warszawie

w rodzinie żydowskiej. W okupacyjnym
harcerstwie jako nastolatek zetknał sie
z przejawaml antysemityzmu, ktOry oj
końca lat trzydziestych trawił polskie ży-
cie społeczne. Pneżył drugą wojnę świa-
tową. Ocalał odZaglady po tzw. aryjskiej
stronie. Po wojnie studiował socjologię i hi-
storię, włączając się także w budowę nowe-
go porządku w powojennej Polsce. Należał
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kolejno do Związku Walki Młodych, Związ-
ku Młodzieży Polskiej, wstąpił do Pols§ej
Zjednoczonej Partii Robotnic zej. Ta zaanga-
żowanie nie pozbawilo go krltycyzmu. I tak
już w 1955 roku reagował na {ałszerstwa pub-
likowanych źródeł historycznych, których
dopuszczali się partyjni historycy, W marcu
r9ó8 roku wystąpilzszeregów rzłn, jak nie-
wielu wówczas - os|enlacyjnie. W latach
siedemdziesiątych włączyt się w d,ziałainość

d

op ozy cji demokratycznej Współtworzył
Towarzystwo Kursów Naukowych Był
członkiem soiidarności, internowanym
w stanie wojennym. Publikowal w drugim
obiegu. W II1 xr działał m.in. w polskim
prru Clubie, przew o dniczył także Radzie
Naukowej Stowarzyszenia przeciw Antyse-
mityzmowi i Ksenofobii,,Otwarta Rzeczpo-
spolita'1 pozostawiłwiele waznyń dzieł:byt
redaktorem i wspótautorem monumenta1

Jerzy Jedlicki, historyk nietypawy nychDzlĄów inteligencji pokkie1 d,o rohu. ryń
Warszavła :,,Njsza", zol8 (zoo8), autorem monografii m.in.Kejnot
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pokhiego w schyłhowyu,l okresie t'ewd,alizlnw

$q68) oraz Świat zwyrodwiały. Lęhi i wyrohi

hrytyh ów now o c lesno ś ci (ł,o o oJ .

Prezentowana kiążka nie jesl biografią Je,
rzego Jedlickiego.To pozyc)a osobista, po-
święcona stalszemu koledze, którego },{ar-

cin Kula znał,,o d zaw sze", z którym tączyły
go więziprzyjaźni. Nie jest lo także wspom-

nienie. Główną lreść kiążki stanowi kore,
spondencja }erzego Jedlickiego: listy, któ-
re lłrysyłał do swoich naukowych mistrzów,

a zatazem rodziców autora. Jedlicki napi-
sał pracę magisterską pod kierunkiem Ni-
ny AssorodobĄ-Kuli, znakomitej socjolożki
w Instytucie SocjoJogii Uniwersytelu Łódz-
kiego, zaś na warszawskim seminarium w;,
bitnego lristoryka gospodarczego Witolda
Kuli przygotował pracę doktorską. N,{iędzy

]erzym ]edlickim a Witoldem Kulą zrodzi-
ła się wlątkowa relacja mistrz-uczeń, a tak-

ż,e ptzyjaźń,, o czym świadczą m.in. obszer-

ne fragmenty Listów publikowane w książce

I\4arcina Kuli. Obejmują one oi<res niemal
tnech dziesięcioleci. Pierwszy cytowany list
został napisany w 1955 roku, ostalni zaś w ro-

ku t98u. Fragmenly listów wybranych z ar-

chirłum rodzinnego autor pognrpował we-

dle kategorii, którymi Ńazał najważniejsze

cechy charakle ryzllące J erzego Jedlickiego
historyka. Opatrzył je obszernymi komenta-
nami. Io nie pierwszy ruz, gdy Marcin I(u-

la opowiada historię za pomocą listów" Kil-
ka lat temu wydał obszerną kiążkę na temat

współpracy polskich naukowców ze środo-

wiskiem historyków francuskich w rłr (i4i-

mo wslgstho bliżej ?aryża uiż Moshwy). Podob-

ną formułą posłużył się takze w kilki swoich

artykułach. Jest to Ę pisarstwa hisloryczne-
go niesporykany i oryginalny, jednak szale-

nie atrakcf ny, bońem ekponuje elementy
doĘ czące ży ciacodziennego, W fenomenal-
ny sposób ilustruje postawy intelektualistów
w kwestiach nierzadko umykających hi-
storykom, którzy uprawiają swoje rzemio-
sło w sposób konserwalyvlny. Pokuszę się

o stwierdzenie, że A,4arcin Kula jest lwórcą
nowego gatunku, który można by nazwać
esejem epistologrńcznym.

Kula określa Jetzega Jedlickiego history-
kiem nietypowym. Niewątpliwie był on
uczonym oryginalnym, rłryjątkowym. Jed-
nak tytuł ten niesie ze sobą pewną smutną
konstatację. To, co slanowi o cechach pisar-

str,va Jerzego ]edlickiego, powinno być prze,

cież normą stosowaną przez kolejne poko-
lenia lristoryków.,,Jakiego dziej opisars lwa
Polacy polrzebują'] pyta Marcin Kula, para,

frazuj ąc tyhił świetnej książki Jedlickiego l a-

hiej cywillłacji Polacy potrzebuj4: studią z dłfu.
jów idei i wyobraźni xrx wjehl,t (r9BS), Jedlą

z ceclr chai:aklerystycznych watsztatu ba-

daw czego J erzego Jedlickiego było posłu gi-

wanie się kategorią długiego trwania. Z po-

wodzeniem slosował ją także Witold Kula,
który,,imp orto w at", a zarazem wzbo gacał

paradygmal szkoły Annaies pokolenia ler-
nanda Braudela, w ramach którego lonąue

durće miaŁo znaczęaie po&tawowe. Druga
cecha ]erzego JedJickiego to oczytanie, wy-
kraczające daleko poza zestaw zagadnieir
badanyclr przezeń naukowo. Nie rł1,obrażał

sobie także braku dostępu do prac uczonych
z Ęuropy Zachodniej i Stanów Z)ednoczo-
nyclr, nawet w czasach, gdy transfe r książek
pruez ,,żeIazną kurtynę" był truriny. Jerzy
Jedlicki pozostawał niesłychanie olwarly
na wszystko, co dzialo się wokół niego, był
pilnym obserwatorem zarówno codzienno-
ści, jak też wielkich procesów zachodzących

w otaczającym go świecie, Ta cecha znaj,
dowała dość wyruźne odbicie w jego twór-
czcśct. Każdy fakt historyczny, każde wy-
darzenie zprzeszloścl,, o którym opowiadał,
było przez niego głęboko przemyślane i na-

wet na interpretacje głęboko zakorzenione
w polskiej tradycli hlslorycznej miał swój

po gląrl, stawial n owe pytania,; nie lgnoruj ąc
dorobku dziejopisów poprzednich pokoleń
potrafil spojuećna dany problem na nowo.
Ptzy czym nie stronił od wątpliwości. Uni-
kał kategorycznych sądów. To nie wszystkie,

ale z pewnością ważniejsze cechy nietypo-
wego historyka, jerzego Jedlickiego.

J er zy } e d,lkh i, hi sto r yk ni ety p o lu 4, nierr,iel -

ka książka N.4arcina Kuli, ukazała się na-

kładem wydawnictwa,,Nisza" oraz Stotva-

ruyszenia,,Otwarta Rzeczpospolita'1 Jest to

pozycja niesłychanie pożyteczna, ukazu-
je bowiem rys światopoglądu znakomlte-
go uczonego, którego niestety nie ma już

wśród nł. Może nam słuZye jako oryginal-
nyprzewodnikpo świecie jego idei.
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